Брой 1/2014
2
Д-р инж. Валентина Маринова - заместник-министър на земеделието и храните
пред списание "Гора": Сертификацията на българските гори - приоритет през
2014 г.
5
Представяме Южноцентралното държавно предприятие - Смолян: Горите на
настоящето и бъдещето
14 Структури към Изпълнителната агенция по горите. Държавни горски
предприятия - пощенски кодове, названия, ръководители и телефони
17 Гори и икономика: Диференциалната рента осигурява по-високи и устойчиви
доходи
при стопанисване и ползване на държавните гори
18 По повод на публикуваното: Съхненето в иглолистните насаждения
22 Лесовъдство: Разпространение и стопанисване на дивата череша в Преславския дял
на
Стара планина
24 Гост на редакцията: Негово Преосвещенство Видинския митрополит Дометиан:
Йоан Рилски е достоен да бъде приет за покровител на родните гори и планини
27 Екология: Умират ли Седемте рилски езера? Информация
28 Столичните ветерани почетоха юбилярите си

Брой 2/2014
2
Стратегически документи: Приета е Националната стратегия за развитие на
горския сектор
3
Информация: Диалогът между държавата и горските организации продължава
4
Представяме РДГ - Бургас: Приемственост и колегиалност
10 Опазване и защита на горските територии от пожари през 2013 г.
12 Информация: Народното събрание прие на първо четене Закон за изменение и
допълнение на Закона за горите
13 Справочник на Изпълнителната агенция по горите
17 Минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организирания
ловен туризъм в Република България
19 Гори и екология: Климатичните условия и състоянието на горите в Северна
България
20 Горско стопанство: Торенето в горите: резултати и перспективи
22 Гост на редакцията: Радиестезистът Иван Тодоров: Да възстановим връзката си с
природата
24 Информация: Различен поглед към старите гори
25 Юбилей: Инж. Иван Гунчев на 70 години
26 Ветераните разказват: Техник-лесовъдът Веса Стайковска
III Горската история - включи се и ти!

Брой 3/2014
2
Анкета „135 години горска служба”
11 Анализи: Контрол и опазване на горските територии през 2013 година
14 Лесозащита: Здравословното състояние на горите през 2014 година
16 Да се помни: Горските издания – огледалото на историята
18 „Лесовъдец” – първата лястовичка
22 Горска политика: Стратегията за развитие на горския сектор – приоритети и
алтернативи
24 Гост на редакцията: внучката на лесовъда Петър Беров д-р Людмила Бакрачева:
Всички поколения на нашите родове са с принос към България
27 Информация

Брой 4/2014
2
Седмица на гората 2014: Отговорни за съдбата на българската гора
7
Седмица на гората: Регионални чествания
12 130 години Държавно горско стопанство „Болярка” – Велико Търново
14 Фотоистория: Седмица на гората – мерно-бяла, но вечно зелена
15 Международна изложба: „Природа, лов, риболов” отбеляза втората си кръгла
годишнина
19 Изложения: „Техномебел” и „Светът на мебелите” заедно за трети път
20 Годишнини: История и непокорна младост
21
Да се помни!: Проф. Тодор Димитров: Правото на съществуване на лесовъдската
специалност и кариера е гората”
24 Юбилеи
26 Годишнини: 15 години „Дъбрава” ЕАД
27 In memoriam
III Нови книги

Брой 5/2014
2
Представяме: инж. Сашка ИВАНОВА - носител на званието "Лесовъд на
годината" за 2013
4
Документи: Европейски регламент срещу незаконната сеч
7
Нови книги: Защита на горите от пожари
8
Новости: Създава се Клуб на докторите лесовъди
9
Висше образование: Тържествено получи дипломите си випуск 2013 на ЛТУ
10 Юбилеи: ДГС - Кресна, отбеляза 80 години
12 Екофестивали: "Зелени дни" в София
13 Информация: Възстановено е ДГС "Рилски манастир"
14 Медоносни растения: Богатството на медоносите от флората на България
16 Гори и управление: Неолибералната политика в горския сектор
18 Новини от природните паркове: Нов природозащитен център в Сливен
19 Състезания: Горски многобой в Чепеларе
20 Техника и технологии: Въжените лебедки
22 Да се помни!: Акад. Стоян БРЪНЧЕВ: "Върху това широко трънливо поле
трябва да се работи дълго, неуморно и задружно"
24 Гост на редакцията: Инж. Тодор ЗЛАТАРОВ - внук на проф. Тодор Димитров:
Не съм изтъквал родствената си връзка, но се гордея с нея
27 Информация и еконовини

Брой 6/7/2014
2
Специалистът коментира: Отговорност и контрол при договорите за аутсорсинг за
възлагане на дейности в горски територии
4
Делнични срещи: ДГС – Михалково – малко стопанство с голям потенциал
6
Предложение: Необходим е нов регламент за горските пътища
8
Проекти: Второ обучение организира Асоциацията на парковете в България
8
Юбилей: Ловците отбелязаха 130-ата годишнина
9
Информация: Инж. Григор Гогов – с ордена „Свети Хуберт”
10 Международни проекти: Подобряване на координацията и интеграцията на
изследванията в горите на Средиземноморието
12 Годишнини: Професионалната гимназия по горско стопанство във Велинград
отбеляза 65 години
14 Горска история: Времето на горпрома
18 Ловно стопанство: Обзор на състоянието на дивечовите запаси в България

21
22
24
27
28
30
33
34

Ловно стопанство: Паразитози при дивеча
Нарушени естествени местообитания: Възстановяване на находище от синя хвойна
в Природен парк „Странджа”
Горски култури: Подобряване на насажденията от бяла акация в България
Европейски проекти: Опазване и възстановяване на природни местообитания край
реки и влажни зони
Фотоистория
Гост на редакцията: Ботаникът проф. д-р Стефан Станев: Работата преди и над
всичко
Университетската ботаническа градина – София: Оазисът на красота и познание
Новини от природните паркове: Магията на Еньовден

Брой 8/2014
2
Интервю с доц. Георги КОСТОВ: Природните ресурси трябва да бъдат управлявани
адаптивно
3
Интернет портал за гори и горско стопанство
4
Нови ръководители
5
Информация
6
Представяме РДГ - Кърджали: Приемствеността и приносът за обществото
15 Чествания: ОП ”Управление на общинските земи и гори” отпразнува 10-годишен
юбилей
15 Посегателство срещу горски служители
16 Горски ресурси: Възможности за увеличаване на добитата дървесина и приходите
от продажбата й
21 Анкета: Какви са причините за пороите в България?
22 In memоriam
23 Лесовъдство: Възстановяване на горски екосистеми, пострадали от природен
катаклизъм
24 Гост на редакцията: Павел Петков: Историята на моя роден край е моята вечна
любов

Брой 9/2014
2
6
7
9
10
13
14
19
22
23
24
26

Съюз на европейските лесовъди: Отново в България
Проекти: Приет е Стратегическият план за развитие на горския сектор
Лесозащита: Блестящ успех за биологичната борба с гъботворката
Висше образование: Открита бе учебната година
Годишнини: Един век отбеляза Държавно горско стопанство – Малко Търново
Опазване на горите
Делнични срещи: Люлката Източни Родопи
Лесовъдство: Идея за класификация на културите от бял и черен бор според нивото
на екосистемно съответствие
70 години HIAB
Фотоистория
Да се помни: Димитър Киров: Голямата любов към гората ме води
Празници на изкуствата: „Аполония” – незабравената любов

Брой 10/2014
2
Тема на броя: Съхненето на горите в България
10 80 години Природен парк „Витоша”: Витоша – сърцето на столицата и пулсът на
България
12 Международно сътрудничество: Немското дендрологично дружество за първи път
в България
13 Кръгла маса в Лесотехническия университет
14 Годишна конференция: „Хускварна” в юбилейната година
16 Висше образование: Випуск 2014 на ЛТУ получи дипломи
17 Проекти: Управление и възстановяване на приоритетни горски местообитания
21 Ден на отворените врати: Ключът към успеха е информираност
23 Управление, стопанисване и ползване на държавните гори
ІІІ корица Уважение и признателност за 95-годишнината на инж. Христо Въчовски

